HET NIEUWE VERWERKEN

Teelt en handel werken samen
in het project Het Nieuwe Verwerken. De brancheorganisaties KAVB en Anthos zijn
erin geslaagd om alle belanghebbende partijen op één lijn
te krijgen. Deze partijen werken samen aan een betere verwerkingsmethodiek. ‘Iedereen
heeft hetzelfde belang.’
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‘De sector heeft een
goede deal gekregen’

B

rancheorganisaties KAVB en Anthos zijn
de drijvende krachten achter het project
Het Nieuwe Verwerken. De organisaties
verenigen teelt en handel in een gemeenschappelijk belang: het schoner verwerken van bloembollen om te komen tot een gezonder en kwalitatief hoogstaand product.
De noodzaak om tot een betere, schonere
manier van verwerken te komen, wordt steeds
groter, zegt Hendrik Jan Kloosterboer, fytosanitair specialist bij Anthos. “Veel ondernemers
ondervinden problemen door middelen die
wegvallen, ziekten, plagen en discussies over
residu. Dat moet je als sector breed oppakken.”
André Hoogendijk, adjunct-directeur van de
KAVB en penvoerder van Het Nieuwe Verwerken, denkt dat de situatie die Kloosterboer
schetst, steeds nijpender wordt. “Het Nieuwe
Verwerken is een kans om bollen gezond te
houden tijdens het verwerken en om een gezonde bollenkraam te houden. Daarom slaagt de

Dit is Het Nieuwe Verwerken

samenwerking tussen teelt en handel. Iedereen
heeft hetzelfde belang: de uitvalkosten terugbrengen.”

TOPSECTOR
Het zaadje voor de samenwerking onder de
vlag van Het Nieuwe Verwerken werd in 2012
geplant. Een rapport van onderzoeksinstituut
PPO dat vervolgens werd gepubliceerd gaf
diverse aanbevelingen om te komen tot een
betere verwerking van bloembollen om zo ziektes en uitval tegen te gaan.
Dit onderzoek is uitgebreid besproken in de
bloembollensector en zo is een breed draagvlak
ontstaan, stelt Hoogendijk. Deze wisselwerking
tussen praktijk en onderzoek heeft geleid tot een
onderzoeksvoorstel van Wageningen UR (PPO
Lisse). Dit voorstel is ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en in 2015
gehonoreerd. Dat betekent dat de overheid
meebetaalt aan het project als het bedrijfsleven

Het Nieuwe Verwerken is een onderzoeksproject voor de bloembollensector. Het doel is om
betere manieren te vinden om bloembollen te bewaren en te verwerken om zodoende de ziektedruk te verlagen en milieuvriendelijker en efficiënter te werken. Tevens moet het werk arbeidsvriendelijker worden gemaakt.
Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onder
de vlag van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De partners zijn Wageningen UR,
KAVB, Anthos, Machinefabriek Akerboom, Bright Spark, GMN en Greenport Duin- en Bollenstreek. Daarnaast levert het Innovatiefonds van de Rabobank Bollenstreek een financiële bijdrage. In deze serie behandelt BloembollenVisie de partners van het project.
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ook een bijdrage levert. De KAVB en Anthos
hebben zich ingespannen om het project gefinancierd te krijgen.
De totale kosten zijn circa 1,2 miljoen euro. Hiervan draagt de KAVB, via de onderzoeksfondsen
tulp, lelie en hyacint, 160.000 euro bij. Anthos
draagt 60.000 euro bij. Dit wordt gefinancierd
uit het onderzoeksbudget van iBulb. Daarnaast
stoppen de medewerkers van beide organisaties
en de betrokken ondernemers nog vele uren in
het project, ter waarde van tienduizenden euro’s.
De overige kosten komen voor rekening van de
overheid, de Rabobank en de overige partners
(zie kader).
Hoogendijk is blij dat het project op deze wijze
wordt gedragen door de sector. “Ruwweg een
vijfde van de kosten wordt door de teelt en de
handel betaald. De rest komt voor rekening van
andere partijen. Dan weet je dat je als sector een
hele goede deal hebt gekregen.”
De uitvoering van het onderzoek ligt in handen van de onderzoekspartners. Anthos en de
KAVB richten zich nu vooral op communicatie
over het project.
“We moeten een systeem neerzetten dat de sector gaat omarmen”, zegt Kloosterboer. “Zo kunnen we aan de overheid laten zien dat we onze
verantwoordelijkheid nemen om zo verantwoord mogelijk gewasbeschermingsmiddelen
toe te passen. Als we tot een emissievrije toepassing van middelen komen, dan hebben we wellicht ook vaker de politiek aan onze zijde in de
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discussie over gewasbeschermingsmiddelen.
”
30 maart 2017 • BLOEMBOLLENVISIE • 51

